Comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus,
datado de 26 de Julho de 2021.

Apela-se aos indivíduos que tenham realizado o percurso cruzado
com o novo caso assintomático em Zhuhai para se inscreverem no
teste de ácido nucleico

Em resposta a um (1) novo caso local de infecção assintomática em Zhuhai, e a
fim de evitar a propagação do vírus em Macau, o Centro de Coordenação de
Contingência do Novo Tipo de Coronavírus apela aos indivíduos que tenham realizado
o percurso cruzado com este caso em Zhuhai, entre os dias 19 e 21 de Julho, para
fazerem a inscrição através de 3 vias:
1) Na área “ História de viagem” do Código de Saúde de Macau, seleccionar a coluna
de “Zhuhai – percurso cruzado com caso diagnosticado no dia 25 de Julho”;
2)

Por correio electrónico : pere@ssm.gov.mo ou;

3)

Por telefone: 2870 0800.
Os Serviços de Saúde vão contactar os interessados o mais rápido possível, a fim

de que esses possam ser sujeitos a 3 testes de ácido nucleico nos próximos 7 dias, em
dias alternados. Os interessados também podem organizar por sua iniciativa a
realização de teste de ácido nucleio em Macau ou Zhuhai.
O percurso da pessoa assintomática é o seguinte:
O indivíduo, do sexo masculino, com idade de 29 anos, reside em Zhuhai. A 19 de
Julho, apanhou o voo n.º CZ5846 de Nanjing para Zhuhai. Após ter chegado ao
aeroporto Jinwan de Zhuhai, tomou o autocarro da “Linha Expresso do Aeroporto”,
pelas 16h40, para o hotel Greenery. Entre as 18h00 e 19h30, jantou no restaurante
Laochuanfang do Distrito de Jida (salão do 2º andar). Depois da refeição, voltou ao
hotel.
No dia seguinte, tomou o pequeno-almoço no hotel, deslocou-se ao Centro de

Comércio Internacional Everbright de manhã para participar na reunião da empresa, e
não saiu durante a reunião. Das 18h00 às 21h00, jantou com colegas no restaurante
Guizhouwai, e após o jantar regressou ao hotel.
No dia 21 de Julho, continuou a participar na reunião da empresa no Centro de
Comércio Internacional Everbright. Tendo em conta que este indivíduo era proveniente
de Nanjing, foi notificado pela empresa para se dirigir à consulta externa de febre do
hospital, a fim de se sujeitar ao teste de ácido nucleico. Após o qual, foi transportado
num veículo especial providenciado pela instituição comunitária ao hotel de isolamento
para observação médica de quarentena centralizada.
O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus apela ao
público que, face à evolução epidemiológica contínua, para cumprir estritamente as
várias medidas e directrizes antiepidémicas e vacinar-se o mais rápido possível, a fim
de construir uma barreira imunológica que proteja todos os cidadãos, os seus familiares
e Macau.

